
  

                             TÝDENNÍ PLÁN 7 

                          11.10. – 15.10.2021 

Co mít s sebou 
do školy: 

- Uvolňovací cviky 
- Živá abeceda 
- Matematika 1. díl 
- Zdokonalujeme čtení 1. díl 
- Vybavené pouzdro – v něm také jeden fix a hadřík na tabulku (z lavice vypadávají) 
- Klíček ke skříňce a čip na obědy (výhodné je mít oboje na jedné šňůrce) 
- Svačinu a pití 
- Sešit na „TV vysílání“ 
 
V lavici ve škole necháváme: mazací tabulku, malé sešity do ČJ a M, velký sešit do NSV. 

PŘEDMĚT + 
HLAVNÍ CÍL 

 
UČIVO 

HOTOVO 
(Jak dokážu, že to umím?) 

Český jazyk 
- Přečtu a napíšu 
slova z písmen 
A,E,L,M,S a O. 

Uvolňování ruky, správné držení tužky, správné sezení u psaní. Písmeno O, slabiky, slova a 
věty s písmeny A,E,L,M,S,O. 
Živá abeceda str. 32-37. 
Uvolňovací cviky str. 18-19. 
Malování prstem do písku, na mazací tabulky, společné činnosti ve třídě… 
TV vysílání do 13.10.: do rodiny jste mnohdy zařadili i domácího mazlíčka, zvíře. Nové téma 
tedy je Domácí mazlíček – vymysli netradiční domácí zvířata. Nakresli si je barevně do sešitu 
na TV vysílání na jednu nebo dvě stránky. Přemýšlej, co všechno by se s nimi dalo zažít. Co by 
jedla? Kde by spala? Jak by se jmenovala? A opět - kdo zvládne, může připsat nějaký text 
nebo alespoň popisky. Poté budou děti ve třídě prezentovat svou práci a odpovídat na otázky. 

Správně napíšu do 
malého sešitu 
diktát. 



Matematika 
- Správně 
dopočítávám 
prvky do 7. 

Sčítání a odčítání do 7, porovnávání pomocí znaků >, < a =. Psaní číslice 2 a 3. 
Pracovní sešit str. 31-35, psaní číslic 2 a 3 na str. 65. 
Psaní číslic str. 2-3 (zadní strana „Uvolňovacích cviků“). 
Matematické hry, počítání s fazolemi, hry s šestistrannou kostkou, dominem, kartami. 

Správně vyřeším 
úkoly v pracovním 
sešitě. 

Náš svět 
- Zjistím, jaké 
povolání mají 
moji rodiče. 

Stromy a keře – zpracování podkladů z páteční vycházky. 
 
Povolání – říjen je v naší škole „měsícem povolání“, začneme se tomuto tématu také věnovat.  
 
Dodržování třídních pravidel. 
 

Začnu pracovat na 
dalším TV vysílání 
– nakreslím 
obrázek, kde můj 
táta nebo máma 
pracují. 

Informace pro 
rodiče 

     Milí rodiče, 
     dostala jsem vyúčtování za pomůcky, které se pro naši třídu nakoupily (vyrozumění jste obdrželi již na červnové schůzce – bylo 
vepsáno  také na seznamu pomůcek):  
barevné kostky do matematiky       72,45 
šanon pákový                                     41,50  
papírový pořadač                       16,50 
kr.karton A4 5 bal. á 169,-          32,50 
kr.karton A3 4 bal. á 329,-          50,62 
barevné papíry                       16,00 
balík papírů A4 do kopírky          76,11 
celkem                                             306 Kč 
Částku prosím uhraďte do 22. října nejlépe převodem na běžný účet školy č. 213547755/0600, do zprávy pro příjemce je potřeba 
uvést: PS+VV, jméno žáka a třídu. Je možno platit také přímo hotově u mě. 
     V naší škole máme říjen jako měsíc volby povolání. Tomuto tématu se věnujeme i v první třídě – např. následující TV vysílání bude 
o povolání. Ráda bych poprosila Vás, rodiče, o spolupráci v tom směru, že bychom si buď udělali výlet k Vám nebo naopak byste Vy 
byli ochotni přijít na besedu do třídy – popovídat dětem o svém povolání. V dotazníčcích od Vás - nebo i osobně - se objevily nějaké 

nabídky, které by se nyní hodily využít (malířský ateliér, dětský domov 😊) – za ty děkuji a na domluvu se ozvu – ale třeba někdo 
ještě máte zajímavé povolání a chuť nám ho nějak prezentovat… 
                      Děkuji, přeji příjemné a slunečné podzimní dny! 
                                                                      Hana Trtílková 

 

 


